AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2016 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2016
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
1/2016
26 DE GENER DE 2016.
Decret d’Alcaldia núm.: 10/2016, de 22 de gener
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:50 hores

Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari interventor

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sra. Norma Pujol Farré
Sra. Norma Català Ribera
Sr. Josep Pérez Giral
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Albert Mani Martínez
Sr. Francisco Romero Navarro

Entesa
Entesa
Entesa
CDC
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
CDC
SI
SI

Sr. Luis Martín Montull

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació dels models de relació de declaració de béns
patrimonials i d’activitats dels càrrecs electes i càrrecs eventuals de
confiança, per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la
transparència.
4. Aprovació de la modificació de membres de la Comissió de
Coordinació de la Llei de Barris i del Comitè d’Avaluació i Seguiment
de la Llei de Barris.
5. Aprovació de la moció de suport a les mobilitzacions i accions
contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre.
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6. Assumptes sobrevinguts.
7. Informes diversos.
8. Precs i preguntes.

Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
-Acta de sessió extraordinària de data 23 de novembre de 2015
-Acta de sessió ordinària de data 26 de novembre de 2015
-Acta de sessió extraordinària de data 23 de desembre de 2015
No havent observacions, s’entenen aprovades les actes, de conformitat
amb l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de
novembre).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 140/2015, de 26 de
novembre, al 10/2016, de 22 de gener:
Decret
140/15

Data
26/11/2015

141/15
142/15
143/15
144/15
145/15
146/15

30/11/2015
30/11/2015
01/12/2015
01/12/2015
03/12/2015
09/12/2015
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Referència
Assignació novembre complement productivitat Cap de la
Guàrdia Municipal
Inici d’un expedient sancionador
Inici d’un expedient sancionador
Convocatòria procés participatiu pressupostos
Convocatòria Junta de Govern de 1 de desembre de 2015
Convocatòria Junta de Govern de 4 de desembre de 2015
Rectificació acord Junta de Govern de 23 d’octubre de 2015
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147/15
148/15
149/15
150/15
151/15

14/12/2015
14/12/2015
21/12/2015
23/12/2015
24/12/2015

152/15
153/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16

24/12/2015
24/12/2015
11/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
22/01/2016

Convocatòria Ple extraordinari 23 de desembre
Convocatòria Junta de Govern de 15/12/2015
Convocatòria Junta de Govern de 22 de desembre
Delegació funcions alcaldia en el 1r Tinent d'Alcalde
Complement productivitat de desembre Cap de la Guàrdia
Municipal
Suspensió límits acústics festes de Nadal
Admissió responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern de 12 de gener de 2016
Convocatòria Junta de Govern de 15 de gener de 2016
Inici expedient reclamació patrimonial
Anul·lació i rectificació rebuts taxes diversos
Ordre execució ratificant ordre verbal
Decret impuls pagament 50% paga extraordinària 2012
Reconeixement responsabilitat patrimonial
Inici expedient sancionador
Convocatòria Junta de Govern de 21 de gener de 2016
Convocatòria ple ordinari 26 de gener 2016

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ DELS MODELS DE RELACIÓ DE DECLARACIÓ DE BÉNS
PATRIMONIALS I D’ACTIVITATS DELS CÀRRECS ELECTES I CÀRRECS
EVENTUALS DE CONFIANÇA, PER TAL QUE SIGUIN OBJECTE DE PUBLICACIÓ
EN EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA.
1. ANTECEDENTS
1.1 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix la transparència com un dels
eixos principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració de
donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les
seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera
que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels
instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les
dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà que
és necessari per al seu compliment s’anomena Portal de la
Transparència.
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1.2 El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta
per la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i, concretament el l capítol II del títol
II.
1.3 Una de les obligacions és la publicitat
de Les retribucions,
indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del
Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal
directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i
les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
1.4 Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la
normativa de protecció de dades personals es defineixin els continguts
de caràcter personal que han de ser publicats i que afecten als càrrecs
electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el
model de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que
siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten
com annex al present acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats
seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
El Sr. Alcalde informa que arran la nova Llei de Transparència caldrà procedir a
publicar dades contingudes a les declaracions de béns i activitats dels regidors al
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Portal de Transparència. Aquestes dades estaran a disposició de qualsevol ciutadà
que vulgui consultar-les.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
COORDINACIÓ DE LA LLEI DE BARRIS I DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ I
SEGUIMENT DE LA LLEI DE BARRIS.
Atès que en data 25 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions
municipals, el resultat de les quals va resultar ser la constitució de la nova
Corporació.
Vist que l’Ajuntament de Flix compta amb un òrgan de caràcter intern per
tractar tota la temàtica relacionada amb l’execució del programa de la Llei
de Barris, que és la Comissió de Coordinació de la Llei de Barris, formada
fins la constitució del nou Ajuntament per cinc membres.
Atès que l’Ajuntament de Flix forma part del Comitè d’Avaluació i
Seguiment de la Llei de Barris, en el marc del que es disposa a l’article 18
del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen atenció especial, formada per representants del Ajuntament i
de les entitats locals més representatives.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- MODIFICAR la composició de la Comissió de Coordinació de la Llei
de Barris, que estarà formada pels següents regidors:
-Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President, que ostenta la representació de
l’esmentada Comissió.
-Sr. Delfí Castellví Descarrega, regidor d’Hisenda, Edificis i Règim Intern.
-Sr. Francesc Barbero Escrivà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme.
-Sr. Josep Solé Rojals, regidor d’Urbanisme i Obres Públiques.
-Sr. Josep Pérez Giral, regidor de Brigada i Governació.
-Sra. Lara Bertran López de los Mozos, regidora d’Acció Social.
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Segon.- MODIFICAR la composició del Comitè d’Avaluació i Seguiment de
la Llei de Barris, en els següents càrrecs:
-Sr. Josep Solé Rojals, en la seva qualitat de regidor d’Urbanisme.
-Sra. Rita Costa Puey, com a nova presidenta de la Unió de Comerciants.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones nomenades als efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde proposa ampliar a 6 els representants del Ajuntament al
Comitè d’Avaluació i Seguiment per tal que un regidor del grup SI pugui
integrar-se. El Sr. Secretari recorda que segons la normativa que regeix el
programa de llei de barris el Comitè està composat per 5 representants del
Ajuntament.
S’acorda, per tant, que s’estudiarà la forma d’integrar a un membre de la
oposició al Comitè.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.-APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I
ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE.
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al
període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha
tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el
riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en
compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i
institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu
amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final
del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i
pesqueres que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una
proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres
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propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec
hauria de ser de 5.871 hm 3 /anuals; per a un any normal hauria de ser de
7.732 hm 3 /anuals i per a un any humit, de 9.907 hm 3 /anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos
de sequera prolongada amb 3.518 hm 3 /anuals. Aquesta proposta de cabals
ambientals que garantia el cabal del Meandre de Flix, la subsistència del
Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i els grans ecosistemes del
riu Ebre, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de
Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de
l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100
hm 3 /anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000
hm 3 /anuals menys, que els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un
impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias
Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca
ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de
l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de
l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les
concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou
regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La
majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56
noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca,
va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en
requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no
van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les
normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués.
La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer
arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al
futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta
de l’Ebre i els seus pobles, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de
Flix a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va
tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es
facin contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments,
així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió
Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb
l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la
Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per
l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les
directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics
del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
El Sr. Francesc Barbero explica que aquesta moció és una actuació més
que suma esforços contra l’actuació unilateral del Govern espanyol en
aquesta matèria. Afirma, a més, que hi haurà representants del consistori
a la manifestació que tindrà lloc a Amposta el dia 7 de febrer.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del
punt d’Informes diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de
conformitat amb l’establert en els articles 103.3 del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de
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28 de novembre, proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via d’urgència
per tractar dels següents assumptes:
6.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix regulador del Programa de
Desenvolupament Comunitari, anualitat 2015.
6.2.- Aprovació d’una declaració en relació al tancament de la línia de clor
per part de l’empresa Ercros.
6.3.- Aprovació d’una declaració en relació amb l’empresa pública
Acuamed.
EL PLE APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS, L’AMPLIACIÓ DE
L’ORDRE DEL DIA PREESTABLERT.
6.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE I L’AJUNTAMENT DE FLIX REGULADOR
DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, ANUALITAT 2015
Atès que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va signar en data de 10-42015 el Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte
programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família (DBSiF) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
(CCRE), en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012, per concretar els acords
per al 2015.
Atès que en aquest protocol hi figura inclosa la fitxa 29.1 corresponent al
Programa de desenvolupament comunitari del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i el municipi de Flix.
Vist que en data 10-4-2015 es va signar el Protocol addicional de concreció
per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració
entre el Departament de Benestar Social i Família (DBSiF) i el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE), en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any
2012. En aquest nou protocol per a la present anualitat es vol donar
continuïtat a les actuacions emmarcades a la fitxa 29.1: el Servei de
Mediació Comarcal per part del Consell Comarcal i el Pla de
Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de Flix.
Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció de la següent
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PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix regulador del programa de
desenvolupament comunitari, anualitat 2015, que consta com annex al
present acord.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del
present conveni i de quants documents siguin necessaris per al
desplegament del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que el programa de desenvolupament comunitari
(PDC) del Consell Comarcal dotat amb un total de 18.000 euros, destina
11.000 al municipi de Flix. Destaca, doncs la seva importància, i fa
necessària l’aprovació anual del conveni per formalitzar aquesta
col·laboració.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre i l’Ajuntament de Flix regulador del programa de
desenvolupament comunitari, anualitat 2015

A Móra d'Ebre, a les 00:00 hores del dia dd/mm/aaaa, davant meu,
secretari general del Consell Comarcal de Ribera d’Ebre,
COMPAREIXEN:
D’una banda, la Sra. Gemma Carim i Gironès, de qui s’omet el detall de les
circumstàncies personals perquè compareix com a presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i en el seu nom i representació, degudament
facultat per a aquest acte per Decret de Presidència núm. 214/2015 de
30/12/2015.
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De l'altra, el Sr. Marc Mur Bagés, de qui s’omet el detall de les
circumstàncies personals perquè compareix com a Alcalde de
l’Ajuntament de Flix i en el seu nom i representació, degudament
facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de
data dd/mm/aaaa.
El Sr. Joan-Carles Lacueva i Coll, secretari general del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, en qualitat de fedatari, a l’empara de l’establert en
l’article 2.h) del Reial decret 1174/87, de 18 de setembre, autoritzant el
present document.

MANIFESTEN:

PRIMER. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va signar en data
de 10-4-2015 el Protocol addicional de concreció per al 2015 del
Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família (DBSiF) i el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE), en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
subscrit l’any 2012, per concretar els acords per al 2015.
SEGON. En aquest protocol hi figura inclosa la fitxa 29.1
corresponent al Programa de desenvolupament comunitari del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el municipi de Flix.
TERCER. En data 10-4-2015 es va signar el Protocol addicional de
concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família
(DBSiF) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE), en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012. En aquest nou
protocol per a la present anualitat es vol donar continuïtat a les
actuacions emmarcades a la fitxa 29.1: el Servei de Mediació
Comarcal per part del Consell Comarcal i el Pla de
Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de Flix.
QUART. Tots dos ens locals hauran de vetllar perquè des dels seus
projectes s’assoleixin els objectius fixats (punt 2 de la fitxa) i es
desenvolupin les accions compromeses (punt 3 de la fitxa), així com
que s’utilitzin els recursos acordats (punt 4 de la fitxa) i
s’acompleixin els indicadors de avaluació indicats (punt 5 de la fitxa).
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CINQUÈ. Correspon a la comarca l’exercici de les competències que
li atribueixen les lleis en matèria de cooperació, assessorament i
coordinació dels ajuntaments. Igualment les que li deleguin. L’article
85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix
com a competència de la comarca la d’”assegurar l’establiment i
l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la
comarca”.
SISÈ. L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a competència de
la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis.
SETÈ. L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors
de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació. En el marc de
col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local
s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa
que les administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs
tasques”. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
VUITÈ. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre mitjançant l’Àrea de
Serveis a les Persones efectuarà el seguiment necessari per al
compliment i comprovació dels objectius previstos en el present
conveni i actuacions complementàries com ho va realitzar l’anualitat
anterior.
NOVÈ. L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu expressament
la possibilitat de les administracions públiques estableixin mitjançant conveni
una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o pel
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de
cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del
conveni.
És per això que, d’acord amb els antecedents de fet i els fonaments de dret
que els són d’aplicació, ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat
jurídica, consideren convenient signar novament un conveni de
col·laboració interadministrativa que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
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Objecte de l’actuació.
És objecte d’aquest conveni regular, entre altres, els indicadors
d’avaluació marcats pel Departament de Benestar Social i Família,
en concret, els de la fitxa corresponent (la 29.1) i quantificar
aspectes com el foment de la participació, el treball en xarxa, la
implementació de les activitats programades, els àmbits d’actuació
als que s’arriba, els tipus de beneficiaris i el grau de satisfacció
d’aquests.
Actuacions a desenvolupar.
Les actuacions a realitzar s’emmarquen dins el Servei de Mediació
Comarcal per part pel CCRE i el Pla de Desenvolupament
Comunitari per part de l’Ajuntament de Flix. Tots dos ens locals
hauran de vetllar perquè des dels seus projectes s’assoleixin els
objectius fixats (punt 2 de la fitxa) i es desenvolupin les accions
compromeses (punt 3 de la fitxa), així com de que s’utilitzin els
recursos acordats (punt 4 de la fitxa) i s’acompleixin els indicadors
de avaluació indicats (punt 5 de la fitxa 29.1).
Subvencions.
Aquesta aportació econòmica es farà mitjançant el Consell Comarcal
atès que aquest és l’ens local que ha signat el Contracte Programa
amb el Departament i queda supeditat a què l’Ajuntament de Flix
justifiqui la totalitat de l’import que va pressupostar per al seu
projecte en la presentació de la fitxa 29.1 al Departament de
Benestar Social i Família, així com al compliment, entre altres, dels
estàndards dels indicadors d’avaluació que es relacionen al punt 5
de la fitxa 29.1.
Finançament.
Pel que fa a la part econòmica, a la fitxa 29.1 es detalla que el
Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària, aportarà la quantitat de
18.000,00 euros per al desenvolupament de les accions establertes,
dels quals 7.000,00 es destinaran al Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre i 11.000,00 es destinaran al municipi de Flix.
Aquesta aportació econòmica queda supeditada a què l’Ajuntament
de Flix justifiqui la realització i execució de la totalitat de l’import que
s’ha pressupostat per al seu projecte en la presentació de la fitxa
29.1 al DBSiF, així com al compliment dels estàndards dels
indicadors d’avaluació que es relacionen al punt 5 de la fitxa 29.1 i
altres que puguin ser d’aplicació com l’existència de disponibilitat
pressupostària per part del Consell Comarcal un cop l’hagi rebuda.
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Altres actuacions.
L’Ajuntament de Flix facilitarà als serveis de Secretaria-Intervenció i els de
l’Àrea de les persones del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, tota
aquella informació, dades i/o altra documentació justificativa de la
realització de les accions i serveis previstos en el present conveni perquè
pugui ser presentada davant els organismes i/o entitats que puguin
correspondre per atendre les finalitats i objectius del Protocol addicional de
concreció per al 2015 en què s’acorda afegir la fitxa 29.1 corresponent al
Pla de desenvolupament comunitari del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre i el municipi de Flix, inclòs en el Contracte programa per a la
coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i
Família (DBSiF) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE), prèvia
la petició corresponent.
Vigència.
Aquesta relació jurídica produirà efectes des de la data de notificació de
l’atorgament de la subvenció per part de la DBSiF i a partir de la data
esmentada s’iniciaran les accions i serveis regulats per aquest conveni de
col·laboració i, s’estableix una durada mentre duri la vigència de la present
actuació, en l’anualitat 2015.
Resolució.
Malgrat que el conveni s’estableix per una durada determinada, ambdues
administracions locals podran renunciar, individualment o de forma
conjunta, a la continuïtat o a la modificació d’aquesta relació jurídica de
col·laboració pels motius que es considerin adients als seus interessos,
sempre que ho comuniquin expressament a l’altra part amb un mes
d’antelació a la data en què es vulgui finalitzar o modificar aquesta relació,
en el supòsit en què la iniciativa parteixi d’una sola corporació.
Finalment, també es donarà per resolt el present conveni si una
parts denuncia l’incompliment de les obligacions establertes en
document i les altres que es derivin dels serveis contractats,
necessari comunicar aquesta denúncia a l’altra part amb sis
d’antelació a la data de venciment.

de les
aquest
essent
mesos

La resolució de l’addenda al conveni no exclou la necessitat d’observar la
seva liquidació i satisfer el compliment de les obligacions que hagin quedat
pendents durant la vigència de la relació jurídica.
Pròrroga.
D’acord amb la naturalesa i contingut del present conveni no es preveu la
possibilitat de pròrroga del mateix.
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Protecció de dades i confidencialitat.
Ambdues parts es comprometen a garantir la confidencialitat de les dades
de caràcter personal que s’utilitzin amb motiu de la prestació del servei i a
no facilitar o divulgar el seu contingut excepte si en resulta imprescindible
per al compliment de les funcions assignades.
En resulta d’aplicació el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, essent necessari
garantir el seu tractament d’acord amb la normativa d’aplicació. Igualment
s’haurà de garantir la deguda protecció dels drets a l’honor i a la intimitat
personal i altres drets reconeguts a la Constitució.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el
present document per duplicat i a un sol efecte, lloc i data ut supra.

Gemma Carim i Gironès
Presidenta del Consell Comarcal
Flix
de la Ribera d’Ebre

Sr. Marc Mur Bagés
Alcalde de l’Ajuntament de

Joan-Carles Lacueva i Coll
Secretari general del Consell Comarcal
6.2.- APROVACIÓ D’UNA DECLARACIÓ EN RELACIÓ AL TANCAMENT DE LA
LÍNIA DE CLOR PER PART DE L’EMPRESA ERCROS.
L’Ajuntament de Flix davant l’anunci fet públic el dia 20 de gener per
l’empresa Ercros vol manifestar el següent:
-

Ercros va confirmar per escrit allò que el 2013 ja pretenia, el
tancament de la línia de clor, circumstància que des de Flix, atenent
a la política d’inversió zero de la companyia a la factoria de Flix, des
de fa molts anys, fa temps que tenim assumida.

-

La situació ens preocupa i molt, és una situació molt complicada,
que fins avui no hem pogut capgirar.

-

Tots els grups municipals ens comprometem a fer d’aquest tema la
nostra màxima prioritat, treballant sense resignació, ni descans,
amb intensitat i dignitat i convençuts de les nostres possibilitats,
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya en la recerca de
noves activitats i inversions generadores d’ocupació, com hem
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vingut fent en els darrers anys, sense èxit. Som conscients que el
nostre poble a mig i llarg termini no estarà lligat a Escros.
-

Des de l’Ajuntament liderarem aquest procés al costat de
treballadors, sindicats i tot el suport imprescindible de tota la gent
de Flix.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
6.3.- APROVACIÓ D’UNA DECLARACIÓ EN RELACIÓ AMB L’EMPRESA
PÚBLICA ACUAMED.
Després de la sorpresa i perplexitat que ens van produir les noticies de la
setmana passada sobre l’empresa pública ACUAMED encarregada de les
obres de descontaminació de l’embassament de Flix, l’Ajuntament de Flix
vol manifestar el següent:
1.- Desprès de gairebé tres anys de l’inici de les obres d’extracció dels
sediments i recentment finalitzades aquestes, ens preocupa, i molt, la
situació que sembla està patint el projecte.
2.- A dia d’avui, tot i els compromisos adquirits, bona part de les obres del
pla de restitució no estan ni tant sols licitades, entre aquestes la nova
captació d’aigua de Flix, ni tenen un calendari, ni termini d’execució.
3.- Des de fa gairebé dos mesos l’obra de Flix, gairebé sense personal i
pendent del final de la clausura de l’abocador, aparenta haver entrat en
un període d’alentiment “sine die” que ens fa témer la dilatació de tots els
terminis, cosa que perjudicaria de manera greu el projecte i el nostre
municipi.
4.- A més entenem que tot això en cap moment ha de suposar una
relaxació dels procediments de seguretat previstos i que s’han de
continuar aplicant amb tot el rigor i mitjans a l’abast fins a la finalització i
desmantellament del projecte.
5.- Des de l’inici del projecte l’Ajuntament de Flix ha fet de la seguretat la
seva màxima prioritat en relació al projecte de descontaminació i així
volem que consti en acta el següent:
L’Ajuntament de Flix, des de l’inici de les obres de descontaminació i, en
particular, davant la proximitat de l’inici al març de 2013 de les obres del
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projecte d’extracció i tractament dels sediments ha fet les següents
actuacions:
Ja dins del segon semestre de 2012 en dos ocasions es va anar a visitar al
Secretari d’Estat de Medi Ambient del moment, a la Directora General del
Agua, per separat, i al Director d’Acuamed per traslladar-li la nostra
preocupació per la desconnexió i la falta d’informació que hi havia per
part de dos administracions importantíssimes per al desenvolupament de
l’obra, Generalitat de Catalunya i Ajuntament. Alguna d’aquestes reunions
les vam fer no els representants municipals en solitari sinó acompanyats
del Secretari de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya del
Departament de Territori i Sostenibilitat. A partir d’aquestes
reivindicacions per part del Ministeri d’Agricultura del Govern espanyol es
van fixar una sèrie de reunions de seguiment que es celebraven a l
Ajuntament de Flix entre Acuamed, Ministeri d’Agricultura, Ajuntament de
Flix i Generalitat de Catalunya. Totes aquestes reunions es van celebrar en
les següents dates: 18/12/2013, la constitutiva, 29/1/2014, 27/2/2014,
27/3/2014, 10/6/2014, 10/7/2014, 17/9/2014, 19/11/2014, 21/1/2015,
18/2/2015, 16/4/2015, i la darrera el 17/9/2015. En totes hi havia
representants de les tres administracions.
En la reunió de 29/1/2014, que té la seva acta (al igual que la resta de
reunions) signada per tots els assistents, per part de l’Ajuntament de Flix
es fa constar la necessitat de controls externs de les emissions
atmosfèriques que puguin existir durant els treballs d’extracció i
tractament dels fangs. Es demana a Acuamed que es procedeixi a la
contractació d’organismes independents externs per tal de realitzar estos
controls.
A la reunió de 27/2/2014 s’efectuen queixes per part del Ajuntament pels
episodis de forts olors existents al municipi i es traslladen les queixes
efectuades per treballadors i veïns i es demana de nou i es recorda la
necessitat de controls i analítiques sobre l’atmosfera al municipi per part
d’organismes externs i independents.
El 27/3/2014 es fa constar la queixa per part del Ajuntament dels
constants sorolls intensos produïts per la nit durant els treballs de
descontaminació de l’embassament.
El 10/6/2014 es reitera la queixa per aquests sorolls i es torna a recordar
els episodis d’olors que, sobretot a primeres hores del matí, pateix la
nostra població com a conseqüència de les obres de descontaminació.
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El 17/9/2014 es reitera la queixa pels episodis d’olors i es pregunta com
estan els controls externs de l’obra, sobretot pel que fa al control de
l’aire.
El 19/11/2014 se’ns comunica que s’ha encarregat, donades les queixes
efectuades per l’Ajuntament, un estudi sobre els olors i les emanacions
que poguessin procedir de les obres de descontaminació. Així mateix
l’Ajuntament, que prèviament havia acordat la compra pel seu compte
amb els diners dels veïns de Flix d’un captador d’aire per tal de controlar
l’ambient al nostre municipi, captacions que serien analitzades pel
Consejo Superior de Investigacions Científicas (CSIC), li fa arribar als
representants del Ministeri d’Agricultura els resultats d’aquestes
analítiques on es detectava un índex per davall dels límits permesos però
per sobre de les mitjanes habituals al ambient de perclòric etilè i
tetraclorur de carboni. A més es fa constar al acta que l’Ajuntament de Flix
entén que el CIEMAT, un organisme estatal depenent del Govern espanyol
no reuneix les característiques d’independència i ser extern a l’obra per tal
de realitzar els controls analítics de l’obra, ni de l’ambient ni del final de
l’obra, i reiterem que aquests controls han d’anar a càrrec del CSIC i
d’alguna universitat catalana, la de Barcelona o la Rovira i Virgili, o la
Politècnica de Catalunya. En aquesta acta que, com sempre, era redactada
pels representants del Ministeri, es fa constar textualment que “por parte
del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Flix se hace constar que la falta de
expertos del territorio y de controles externos entiende el Ayuntamiento
de Flix que acabarán poniendo en cuestión el final de la obra.”
A partir d’aquí tenim les reunions de 21/1/2015, 18/2/2015, 16/4/2015 i
17/9/2015 on insistim de nou en dos d’aquestes reunions en la necessitat
de que tècnics del CSIC o de la Universitat Politècnica de Catalunya auditin
la seguretat de l’obra. En concret en les de febrer i abril se’ns fa constar
que els pressupostos que presenten, sobretot els mitjans acadèmics i
científics, el Ministeri entén que estan per sobre del preu de mercat i el
Consell d’Administració d’Acuamed no ho autoritzaria.
Tot i que no hi ha acta de la reunió, per no haver estat lliurada, al
novembre de 2015, tot i haver reconegut que els preus de la Universitat
Politècnica de Catalunya i dels mitjans que suggeríem eren molt elevats,
se’ns fa un avanç, al Centre d’Empreses, a representants del CAT, de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la
Generalitat de Catalunya i diversos representants del món científic, a
banda de representants de l’Ajuntament de Flix, de l’obra i del Ministeri,
de l’estudi de final de l’obra que finalment sí que ha estat realitzat i
encarregat a l’IDEA, organisme del CSIC, i també a catedràtics i doctors de
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la Universitat Politècnica de Catalunya que han treballat conjuntament.
D’aquest avanç no s’entrega còpia en aquell moment sinó que es fa una
presentació i se’ns emplaça a que finals de gener se’ns entregaria l’estudi
final per escrit a tots els intervinents en aquesta reunió, que a hores d’ara
no s’ha produït pels motius que podem suposar.
Dins de l’àmbit per la nostra preocupació per la seguretat de l’obra, fer
esment de que en dos ocasions, al 2014 i al 2015, l’Ajuntament es va
adreçar, en reunions celebrades a Barcelona en la Direcció General de
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i també per escrit, reclamant la presència a Flix
de una de les unitats mòbils de control ambiental que té la Generalitat i
que va estar instal·lada durant el 2014 davant l’escola Enric Grau Fontseré
vora sis mesos i durant el 2015 al lateral del Institut de Flix vora quatre o
cinc mesos.
A banda d’això al maig de 2014 l’Ajuntament de Flix també va encomanar
al Centre Tecnològic de Manresa depenent de la Universitat Politècnica de
Catalunya un estudi de la qualitat de l’aire que també va ser sufragat per
l’Ajuntament, 3.630 euros, perquè enteníem que era positiu que, a banda
dels controls ordinaris que figuraven al projecte de descontaminació
aprovat pel Ministeri d’Agricultura, que consideràvem insuficients i que
era positiu que l’Ajuntament tingués les seves pròpies fonts, analítiques,
interpretacions i documents. Tots aquests documents, analítiques i
interpretacions estan dipositades al Ajuntament, tret d’aquest informe
final que havia de ser remès al gener i que en breu hauria d’arribar, i a
disposició de qualsevol persona que es pugui considerar interessada per a
fer qualsevol consulta.
Dins d’aquest àmbit de preocupació per la seguretat durant l’obra i a l’inici
de la mateixa l’obra va ser aprovada per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya en dos sessions celebrades a finals de 2012 i principis de 2013 a
la seu de protecció civil del Govern de la Generalitat a Barcelona on van
assistir l’Alcalde i el regidor de protecció civil de l’Ajuntament de Flix i en
les actes de les quals consta les intervencions del Ajuntament on es
manifestava que, tot i no oposar-nos a l’inici de l’obra, enteníem que hi
havia elements de seguretat que estaven descuidats, sobretot el vector
aire, conjuntament amb algun representant del sector científic, en concret
del CSIC, representat aquí pel doctor Joan Grimal, un dels científics més
prestigiosos a nivell internacional, demanàvem que les analítiques i
controls del vector aire augmentessin, tant pel que respecta als elements
que havien de ser controlats com els punts de mostreig. En les dos
reunions se’ns va dir que el que constava al projecte era suficient i davant
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d’aquesta postura l’Ajuntament de Flix va demanar que es fes constar en
acta la seva disconformitat.
Per tot l’exposat es proposa al plenari l’adopció del següent ACORD:
1.- Demanem al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que les
circumstàncies actuals no afectin al desenvolupament i continuïtat del
projecte, amb la màxima celeritat, seguretat i sense demores, obres del
Pla de Restitució incloses.
2.- Entenem que aquestes s’han de desenvolupar sota el control i les
auditories de seguretat i d’organismes independents i externs com el CSIC
i experts universitaris i acadèmics, com també vam demanar i insistir que
es fes a l’inici del projecte.
3.- Sol·licitem també al Govern de la Generalitat de Catalunya el seu
suport i col·laboració a l’hora de fer arribar i defensar aquestes peticions
davant el Govern de l’Estat.
Després de l’explicació realitzada pel Sr. Alcalde i que es fa constar al text
de l’acord el Sr. Albert Mani comenta que arran comentaris de
treballadors de l’obra que al·legaven inquietuds sobre raons de seguretat
el seu grup ha demanat els informes externs per assabentar-se de la marxa
de les obres.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa, en relació amb el tema d’Ercros, que des d’ahir ha
començat el funcionament d’una comissió de seguiment amb un membre
de cada grup municipal que fins al 2017 treballarà en tots els àmbits per la
defensa dels llocs de treball. En aquest sentit, ahir es va rebre la visita del
Conseller d’Empresa i Ocupació, el Sr. Jordi Baiget. En qualsevol cas, el
més important davant d’aquesta situació és que tots treballem units.
*************************************************
8.- PRECS I PREGUNTES
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Per part de cap regidor no s’hi formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió, essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com
a Secretari, en dono fe, en compliment de les funcions que em confereix
l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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